
  

UCHWAŁA NR XXII/160/2021 

RADY GMINY KORYCIN 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym  wymiarze zajęć 

można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) oraz art. 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w Szkole Podstawowej im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie lub Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie można obniżyć 

tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przypadku, gdy: 

1) podjął doskonalenie zawodowe lub prowadzi badania naukowe; 

2) wykonuje pracę związaną z pozyskaniem dla potrzeb szkoły lub przedszkola środków pozabudżetowych, 

w tym unijnych; 

3) wykonuje na polecenie organu prowadzącego inne, ważne zadania związane z jego pracą oświatową. 

§ 2. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 1 pkt 1, dokonuje 

właściwy dyrektor określając jednocześnie wysokość obniżki i czas, na który jej udzielono. 

§ 3. Obniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 nie może przekroczyć: 

1) 1/6 wymiaru z tytułu doskonalenia zawodowego; 

2) 1/3 wymiaru z tytułu prowadzenia badań naukowych. 

§ 4. 1. Obniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 1 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć 1/3 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin. 

2. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, wymienionego w ust. 1, dokonuje 

właściwy dyrektor w porozumieniu z Wójtem, określając jednocześnie wysokość obniżki i czas, na który jej 

udzielono. 

§ 5. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin tylko z jednego tytułu. W przypadku zbiegu tytułów 

przysługuje mu obniżka godzin z korzystniejszego dla niego tytułu. 

§ 6. Obniżka godzin, o której mowa w § 1, może być cofnięta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny jej 

przyznania – bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć 

tygodniowy, obwiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia (Dz. Urz. Woj. Podl. 

poz. 2947). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Iwona Chwiećko 
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